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Inventário de Identificação dos Reservatórios da CEDAE

Denominação: Reservatório da Correção

Localização: Rua Coronel Gomes Machado nº 385 - Centro.

Época da construção / Inauguração: 1870

Município: Niterói

Estado de conservação:
Muito Bom

Uso original:
reservatório

Uso atual:
reservatório

Componentes do Sítio:
reservatório e parque.

Proteção existente:
Tombamento Estadual provisório,
Proc. nº E18/001.542/98

Proteção proposta:
Tombamento Estadual definitivo. Situação
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Reservatório da Correção. 07/2006



situação e ambiência:

Planta de situação.

Foto aérea.
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situação e ambiência:

Localizado no alto de um morrote, bem no Centro da Cidade, o Reservatório da Correção está integrado

ao Parque das Águas. A área do Parque limita-se com as ruas Coronel Gomes Machado, São João e

WaldenirAlves Machado e é cercada por grossos muros de pedra. Sua entrada pela Rua Coronel Gomes

Machado é controlada por portão de ferro que abre diariamente para visitação. No entorno observamos

uma ocupação antiga e um pouco decadente, mas com indícios de revitalização. Destaca-se na

vizinhança a Casa de Correção construída em meados do século XIX e que deu nome ao Morro e ao

Reservatório.

características arquitetônicas:

O reservatório é composto de duas câmaras quadradas semi-enterradas e contíguas, que medem

aproximadamente 30m de largura por 25m de comprimento cada uma, totalizando 1500m². O fundo do

reservatório fica a 6m de profundidade e o trecho que emerge do chão tem cerca de 1,5m. Neste trecho,

uma carreira de óculos retangulares guarnecidos com gradil de ferro, fazem a ventilação.

Foi construído em alvenaria hidráulica e sua cobertura é feita por uma série de abóbadas de berço de

arco pleno, apoiadas em pilares de base quadrangular, terminados em arcadas. Acima da cobertura foi

colocada uma camada de terra para cultivo de jardim.

Pelo exterior, sua altura é de cerca de 1,50m, enquanto o seu fundo está a cerca de 6m de profundidade.

O acesso ao seu interior se faz através de corredor central com abertura para os dois lados. A entrada

principal se destaca pela altura e é guarnecida por portão de ferro emoldurado por marco de pedra com

terminação em arco ogival e por dois óculos retangulares, semelhantes aos que estão dispostos nas

laterais do reservatório. Em frente ao corredor, em ambos os lados, dois prismas octogonais abrigam os

antigos registros de alimentação e distribuição de água.

O reservatório esta inserido no Parque das Águas. Este parque tem cerca de 32.000m² e recebeu

tratamento paisagístico com a construção de escadarias de acesso, pavimentação, bancos e áreas de

convívio, juntamente com o trabalho de reflorestamento com espécies da Mata Atlântica. Além destes

itens foram instalados os seguintes equipamentos: sala administrativa, espaço para café e lanches, e

auditório destinado a palestras sobre o meio ambiente, especialmente sobre a importância da

conservação das águas.
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dados históricos:

O reservatório da Correção foi construído em terras da antiga Aldeia dos Índios de São Lourenço. O

terreno foi adquirido em 1870 pela Fazenda Provincial a D. Maria Joaquina de Paiva e Andrade,

representada no ato por seu filho, Desembargador José Caetano de Andrade Pinto. A construção do

reservatório é de 1880.

Sua alimentação original era proveniente dos mananciais da Serra de Friburgo. Atualmente está ligado

ao Sistema Imunana-Laranjal.

estado geral de conservação:

informações complementares:

Com capacidade para armazenar 9 000m³ de água, o Reservatório da Correção é o maior da cidade,

sendo o responsável pelo abastecimento do Centro e de parte da Zona Sul da cidade.

Em 1992, o Plano Diretor de Niterói considerou o local como Área Especial de Interesse Ambiental e em

2002, o Plano Urbanístico da Região das Praias da Baía instituiu na área um parque urbano.A localização

do parque é adjacente à Área de Proteção do Meio Ambiente Urbano – UPAU Centro, que testemunha a

história da cidade.

O Parque das Águas, ou Parque Municipal Eduardo Travassos foi idealizado pelo engenheiro Eduardo

Travassos, falecido em 2005, que foi vice-prefeito de Niterói, e secretário municipal. Foi implantado pela

Concessionária Águas de Niterói, que investiu em suas obras cerca de R$ 1,5 milhão. A intenção dos

idealizadores do parque é que o mesmo seja um centro de referência sobre a água e o meio ambiente.

O Reservatório está muito bem cuidado, tanto interna, quanto externamente. Ele passou por reforma

recente e está pintado e provido de iluminação especial em seu corredor e no interior das câmaras.

Quanto ao Parque, inaugurado em 2006, está em bom estado. No entanto, cabe observar que no lado

oposto à sua entrada ainda persistem resquícios de ocupação irregular.
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arquivo fotográfico:
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Galeria no interior do reservatório

Exterior do reservatório

Porta do reservatório



Exterior do reservatório

Interior do reservatórioRachadura na cobertura do reservatório

Exterior do reservatório
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Interior do reservatório Vista do Parque
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Parque Municipal da Águas

Parque Municipal da Águas


